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У     С     Т     А    В 
 

НА    СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 
  “РОТАРИ КЛУБ - ПАНАГЮРИЩЕ” 

    
 
  ГЛАВА  ПЪРВА 
  СТАТУТ , НАИМЕНОВАНИЕ  И  СЕДАЛИЩЕ 
 
 Чл. 1  Сдружение с нестопанска цел “Ротари клуб-Панагюрище”  е юридическо лице, 
отделно от членовете си, регистрирано по българското законодателство и чартирано по 
надлежния ред от “Ротари интернешънъл”. 

Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество. 
Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на сдружението. 

 Чл. 2   Наименованието на сдружението е: “РОТАРИ КЛУБ – ПАНАГЮРИЩЕ ”, 
което може да се изписва допълнително на чужд език . 
 Наименованието на сдружението заедно с указание за седалището, адреса, номера на 
съдебната регистрация, БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от 
кореспонденцията на сдружението. 
 Седалището на сдружението е гр. Панагюрище, а адрес на управление – гр. 
Панагюрище, пл.”Павел Бобеков”, хотел „Каменград”.  
 Чл. 3  Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие. 
 
  ГЛАВА  ВТОРА 
  ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ , ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ 
 
 Чл. 4  Сдружение с нестопанска цел “Ротари клуб- Панагюрище” осъществява дейността 
си в частна полза и има за цел да поощрява и поддържа идеала за служба на обществото като 
база за достойни начинания и по-специално да поощрява и поддържа: 
 Първо Създаването на нови познанствата, като възможност за служба на обществото и 
за извършване на полезна дейност. 
 Второ Спазването на високи етични норми в деловата дейност и професиите ; 
признаване достойнството на всички полезни занятия, като възможност за служба на 
обществото ; достойнствата на професията на всеки ротарианец , като възможност да служи на 
обществото. 
 Трето Прилагането на идеала да бъдеш полезен с действията си на всеки ротарианец, 
както в личния му, така и в професионалния му и обществен живот. 
 Четвърто Укрепването на международното разбирателство, добрата воля и мирът, чрез 
приятелството в една световна общност на личности от деловите среди и професиите, 
обединени от идеала да служат на обществото. 

Чл. 5 За изпълнение на своите цели “Ротари клуб-Панагюрище”  работи в следните 
основни направления: 

- клубна дейност 
- професионална дейност 
- служба на обществото 
- международна дейност 
 
ГЛАВА  ТРЕТА 
ЧЛЕНСТВО , ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
 

Чл. 6 Членуването в сдружение “Ротари клуб - Панагюрище” е доброволно. 
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Член на сдружението може да бъде само пълнолетно физическо лице, което споделя 
целите на сдружението, средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав, плаща 
редовно и в срок членския си внос, присъства редовно на ежеседмичните сбирки. Клубът тряб-
ва да се състои от зрели лица, притежаващи добра репутация в обществото като личности и 
професионалисти. 

Чл. 7 (1) Членството в сдружение “Ротари клуб-Панагюрище” възниква след спазване на 
процедурата, регламентирана в Правилника на клуба. 

(2) Сдружение “Ротари клуб-Панагюрище”  може да има два вида членове: активни и по-
четни. 

а. Член на Ротари клуб може да предложи за активно членство преместващ се или бивш 
член на клуб, ако предложеният член прекъсва или е прекъснал такова членство в предишния 
си клуб поради това, че повече не е ангажиран с по-рано определената си класификация в биз-
неса или в професията на територията на предишния си клуб или в близост с него. Преместващ 
се или бивш член на клуб, който е предложен за активно членство по този раздел, може също 
така да бъде предложен и от член на бившия си клуб. Класификацията на преместващия се или 
бивш член на клуб не трябва да бъде пречка за избирането му като активен член дори ако в 
резултат на това в клуба временно се нарушат класификационните ограничения. 

б.Никой няма право едновременно да бъде активен член на един и на друг клуб. Никой 
не може едновременно да бъде член и почетен член на този клуб. Никой не може едновременно 
да бъде активен член на този клуб и член на Ротаракт клуб. 

 в.Лица, които са се отличили със своята достойна служба, съдействайки за осъществява-
нето на идеалите на ротарианството, и лица, считани за приятели на Ротари заради постоянната 
им подкрепа на ротарианската кауза, могат да бъдат избрани за почетни членове на това 
сдружение. Срокът на такова членство се определя от Управителния съвет. 

г.Почетните членове се освобождават от плащането на встъпителни и редовни вноски, 
нямат право на глас и не могат да бъдат избирани да заемат ръководен пост в сдружението. Та-
кива членове не заемат класификация, но могат да присъстват на всички сбирки и имат право 
на всички останали привилегии на сдружението.  

д.Лицата, които са избрани или назначени на обществен пост за определено време, ня-
мат право на активно членство по класификацията на този пост. Това ограничение не се отнася 
за лица, заемащи постове или служби в училища, колежи или други учебни институти, или за 
лица, които са избрани или назначени в съдопроизводството. Членове, които са избрани или 
назначени на държавна служба за определен период, могат да продължат да бъдат такива чле-
нове по съществуващите си класификации през периода, през който са на такава служба. 

(3)Този клуб може да задържи като свой член всеки член, който постъпва на служба в 
РИ. 

Чл.8.(1) Всеки член се класифицира според неговия бизнес или професия. Класификаци-
ята представлява описание на основната и утвърдена дейност на фирмата, компанията или инс-
титуцията, с която е свързано лицето, или описание на основната му и утвърдена професионал-
на активност или бизнес.  

(2)Ако обстоятелствата го налагат, Управителният съвет може да коригира или уточни 
класификацята на всеки член. Членът трябва да получи съобщение за предлаганата корекция 
или уточняване и след това има право да бъде изслушан. 

(3) Сдружението не може да гласува за приемането на активен член от определена кла-
сификация, ако вече има петима или повече членове от същата класификация и се състои от по-
малко от 50 членове; при това положение може да приеме активен член от определена класифи-
кация само ако лицата, приети по тази класификация, не представляват повече от 10% от актив-
ните членове. Пенсиониралите се членове не се включват в общия брой на членовете от опреде-
лена класификация. Класификацията на преместващ се или бивш член не трябва да бъде пречка 
за избирането му за активен член, дори това временно да предизвика нарушение на горните 
ограничения. Ако член на сдружението промени класификацията си, то може да продължи 
членството му по новата класификация, независимо от тези ограничения. 
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Чл. 9 Всеки член на сдружението има право да участва в дейността на сдружението и в 
работата на Общото събрание ; да бъде избиран в неговите органи за управление и в комисиите 
; да осъществява контрол ; да бъде редовно информиран за дейността на сдружението и на 
“Ротари интернешънъл” ; да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от 
дейността му. 

Чл. 10 Всеки член на сдружението има задължение да внася редовно и в срок 
определения годишен членски внос ; да спазва Устава и да работи активно за постигане на 
неговите цели – чрез редовно участие в седмичните сбирки и организираните клубни прояви ; 
да работи за увеличаване имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен 
авторитет. 

Чл. 11  Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други 
лица в случай на смърт или прекратяване на членството. 

Упражняването на членски права не може да бъде предоставено другиму, включително 
чрез пълномощно. 

Чл. 12  Членството се прекратява : 
а)  с едностранно писмено волеизявление до сдружението 
б)  със смъртта или поставянето под пълно запрещение 
в)  с изключването 
г)  с прекратяването на сдружение “Ротари клуб-Панагюрище” 
д)  при отпадане 
При прекратяване на членството лицето не може да има финансови претенции към 

“Ротари клуб-Панагюрище”.  
Чл. 13  Решението за изключване се взема от Управителния съвет на сдружение с 

нестопанска цел “Ротари клуб-Панагюрище” – при наличие на виновно поведение, което прави 
по-нататъшното членство несъвместимо. 

Управителният съвет се произнася с мотивирано решение за изключване член на 
сдружението, след като изслуша становището му по констатираното виновно поведение. 
Последното може да бъде представено и в писмена форма. 

Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението в 
месечен срок от съобщаването му. 

Чл. 14  Отпадането на членство е налице, когато има системно неучастие в седмичните 
сбирки на сдружение “Ротари клуб-Панагюрище” или невнасяне на дължимия членски внос в 
определения от настоящия устав срок. 

Системното неучастие в седмичните сбирки се установява от Управителния съвет по 
документи (Книга за присъствията) и членството се прекратява с надлежно решение, което не 
подлежи на обжалване. 

“Системно неучастие” е налице при безпричинно отсъствие от 4 (четири) 
последователни седмични сбирки на клуба или при отсъствия за ротарианската година над 
50%.  

Преди да се произнесе с решението си, Управителният съвет писмено уведомява лицето 
за констатираните отсъствия и му предлага да вземе отношение по тях.  

 
ГЛАВА  ЧЕТВЪРТА 

 ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО 
 
Чл. 15 Органи на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет. 
Чл. 16  Общото събрание на членовете е върховен орган на сдружението.  
Редовното годишно общо събрание на “Ротари клуб-Панагюрище” се провежда 

задължително на втората среща на месец юли.  
При необходимост Управителният съвет може да свиква и извънредно Общо събрание. 

То може да се свика и по искане на 1/3 от членовете на сдружението. 
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Свикването се извършва чрез покана, поставена на мястото, където се провеждат 
редовните седмични сбирки на “Ротари клуб-Панагюрище”, най-късно един месец преди 
насрочения ден. 

Поканата съдържа дневен ред на въпросите предвидени за обсъждане, предложенията за 
решения, дата, място и час на провеждане на събранието и по чия инициатива то се свиква. 

Чл. 17  Общото събрание се счита законно , ако присъствуват повече от половината от 
всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото 
място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят. 

В Общото събрание всеки член има право на един глас. 
Чл. 18 (1) Общото събрание : 

1. изменя и допълва Устава 
2. приема вътрешни актове (правилник и други)  
3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет 
4. взема решения за участие в други организации (сдружения) 
5. взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението 
6. приема основни насоки, програма и бюджет за дейността на сдружението  
7. одобрява  отчета на Управителния  съвет и направените разходи 
8. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет 
9. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на 
закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на 
сдружението 
10. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на 
членство 
11. определя размера на такса прием и на годишния членски внос , който се внася 
изцяло и наведнъж. или на две равни вноски , от които първата е до 01 юли , а 
втората – до 01януари 

(2) Решенията в Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на гласовете на 
присъствалите членове, но за изменение на Устава и за преобразуване или прекратяване на 
сдружението, е необходимо мнозинство от 2/3 от присъствуващите. Единодушие е необходимо 
при приемане на нов член, като то се формира съобразно реда и начина, предвидени в 
Правилника на клуба. 

 
Чл. 19 Текущата дейност на “Ротари клуб-Панагюрище ” се ръководи от Управителен 

съвет и председател на управителния съвет / президент на клуба/. 
Управителният съвет се състои от пет души и се избира за срок от една ротарианска 

година. Същата започва от 01 юли на текущата година и приключва на 30 юни от следващата 
календарна година. 

Управителният съвет включва: 
- президент,  
- вицепрезидент, той и електпрезидент 
- секретар,  
- ковчежник,  
- церемониалмайстор,  

със задължения, регламентирани от Правилника на „Ротари клуб-Панагюрище”. 
Чл. 20   Управителният съвет : 

1. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт 
на отделни негови членове 
2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание и на надлежно 
гласувани решения от редовни сбирки на клуба 
3. определя броя, вида и състава на комисиите по предложение на президента 
4. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на  
закона,Устава и приетите решения на Общото събрание 
5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението 
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6. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не 
спадат в правата на друг 
7. изпълнява задълженията, предвидени в устава 

Чл. 21 Управителният съвет заседава най-малко веднъж в  месеца, но при необходимост 
президентът може да го свиква и на извънредни заседания.  

Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на 
Управителния съвет. 

Решения могат да се вземат и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за 
взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на 
управителния съвет. 

За заседанията се води протоколна книга от секретаря и всеки протокол се подписва и от 
президента, а в негово отсъствие от вицепрезидента или друг член на УС. 

Чл. 23  Управителният съвет възлага управлението и представителството на сдружение 
“Ротари клуб-Панагюрище” на председателя / президент на клуба /.  

Мандатът на президента е равен на мандата на Управителния съвет. 
Чл. 24  Мандатът на Управителния съвет започва от първи юли на календарната година, 

следваща тази, в която е проведено общото събрание и приключва на тридесети юни през 
следващата година. 

Чл.  25  В дейността си УС на сдружение “Ротари клуб-Панагюрище” се подпомага от 
следните постоянни комисии : 

а)  Комисия по членството 
б)  Комисия за връзки с обществеността  
в)  Комисия за клубна администрация 
г)  Комисия за проектите в служба на обществото 
д)  Комисия за фондация „Ротари” 
По решение на Управителния съвет могат да бъдат създадени и подкомисии: по 

международна дейност; за професионална дейност;  по квалификацията; за ротарианското 
семейство; за работа с Интеракт и Ратаракт клубове; за конкретни приоритетни проекти и 
задачи и т.н. 

Членовете на комисиите се назначават за 3 години, за да се осъществи приемственост. 
   
 ГЛАВА  ПЕТА 
 ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО 
 
Чл. 26  Сдружение “Ротари клуб-Панагюрище” набира необходимите средства за 

дейността си от : 
- членски внос  
- дарения, наследства, целеви вноски от трети лица 

За постъпило имущество Управителният съвет съставя протокол и го отразява в 
първичните документи на сдружението – съобразно изискванията на Закон за счетоводството.  

Парични средства се разходват само за цели на сдружението и след гласуване на разхода 
по надлежния ред, като документите за това се подписват от касиера и задължително се 
приподписват от председател и секретар. 

Чл. 27  Встъпителният членски внос е в размер на 50 щ.д. и се внася при приемане на 
всеки нов член. 

Чл. 28  Годишният членски внос се определя от редовното годишно общото събрание на 
сдружение “Ротари клуб-Панагюрище” и се внася изцяло и наведнъж до 1 юли или на две 
равни вноски, от които първата е до 1 юли, а втората – до 1 януари. 

Управителният съвет е длъжен да подготви и внесе за гласуване проекто-бюджета и 
размера на членския внос най-късно до 31 юли. 

Почетните членове на “Ротари клуб-Панагюрище” са освободени от членски внос.  
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Чл.  29  При необходимост и по решение на общото събрание на сдружение “Ротари 
клуб-Панагюрище”, изготвянето на финансово-счетоводен отчет за дадена година може да се 
възложи на експерт-счетоводител. 

По решение на общото събрание може да се назначава проверка на годишния 
финансово-счетоводен отчет от избран от него експерт счетоводител, като тя има за цел да 
установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводство, устава, решения на клуба и 
нормативните актове. 

 
 ГЛАВА  ШЕСТА 
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Чл. 30  Сдружение “Ротари клуб-Панагюрище” се създава за неопределен срок от време 

и може да се прекрати : 
а)  по решение на общото събрание 
б) с решение на окръжния съд, по седалището на сдружението – по реда и при условията 

на чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закон за юридическите лица с нестопанска цел 
Чл. 31 При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на 

преобразуване. 
Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице. 
Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се 

извършва съобразно гласувано в тази насока решение от общото събрание на сдружение 
“Ротари клуб-Панагюрище”. 

Чл. 32 За неуредените с този Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби от 
Закон за юридическите лица с нестопанска цел, други нормативни актове, Конституцията и 
Правилника на “Ротари интернешънъл” . 

 
 
Настоящият Устав на сдружение “Ротари клуб-Панагюрище” е приет на   общо 

събрание на членовете му, проведено на 07.07.2008 год. в гр. Панагюрище и замества изцяло 
досегашния устав на клуба, приложен към ф.д. №  /99 г. по описа за 1999 год. на 
Окръжен съд-Пазарджик . 

    


